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Hoe zit het met aansprakelijkheid?
Wij zijn na het sluiten van de overeenkomst nooit aansprakelijk voor de schade die uw dier
eventueel maakt.
Ook zijn wij na het sluiten van de overeenkomst niet aansprakelijk voor lichamelijk gebreken van
het dier.
Binnen 14 dagen, na de adoptiedatum, verplichten wij ons het dier terug te nemen en u het
aankoopbedrag (minus administratiekosten) terug te betalen, als wij redelijkerwijze vóór het
sluiten van de overeenkomst wél op de hoogte hadden kunnen zijn van eventuele lichamelijke
gebreken.
Mag het dier nog terug?
U mag het dier nóóit zonder toestemming van de opvang herplaatsen, weggeven of verkopen en
moet dan ook altijd terug in onze opvang.
U neemt contact met ons op zodra er problemen ontstaan of het echt niet gaat.
Als u een dier terug brengt wordt het adoptie bedrag niet vergoed.
Drie maanden na de adoptiedatum brengen wij wel het bedrag voor afstand in rekening en dient
er een geldig vaccinatiebewijs te worden overlegd.
Wat als mijn dier ziek wordt?
Al was er in de opvang niets aan de hand, het kan altijd gebeuren dat een dier ziek wordt bij zijn
nieuwe baas. Een verhuizing is een zeer stressvolle gebeurtenis voor een dier. Hierdoor neemt de
weerstand tijdelijk af en krijgen allerlei ziektes sneller een kans.
U kunt binnen 14 dagen, na de adoptiedatum, een eenmalig gratis consult aanvragen.
Voorwaarde is dat u met een doorverwijsformulier van onze opvang naar onze dierenarts gaat en
dat u vóóraf contact met ons opneemt. Achteraf worden geen kosten vergoed.
Bij de adoptie ontvangt u de diergeneeskundige verklaring en het medisch dossier van het dier.
Mag het dier zich voortplanten?
Nee, u mag nóóit met het dier fokken.
U bent verplicht een kitten vóór de leeftijd van 6 maanden te laten castreren/steriliseren. Dit kan
op onze kosten met een doorverwijsformulier bij onze dierenarts.
Laten castreren of steriliseren bij een eigen dierenarts kan met een korting zoals vermeld op het
doorverwijsformulier.
Omgang dier
U zorgt er voor dat het dier voldoende bewegingsvrijheid heeft, goed gevoed zal worden en goed
zal worden gehuisvest.
Het dier zal zonder medische indicatie nooit ter euthanasie worden aangeboden.

Verdere belangrijke info
Verhuisd? Of een nieuw telefoonnummer? U geeft altijd uw nieuwe adres-/contactgegevens door
bij ons. Zo kunnen wij u snel bereiken als uw dier vermist raakt.
U zorgt er voor dat de chipregistratie bij de databank altijd up to date is.
Wij nemen persoonlijk of telefonisch contact met u op om te horen hoe het gaat.
Persoonsgegevens worden gebruikt met in achtneming van de AGV ons privacy statement kun je
nalezen op www.dierenasiel-schagen.nl
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